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• zajištěný dluh a některé související otázky 

 

• konflikty zájmů 

 

• reorganizace 

 

Přehled vybraných témat 
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• oceňování předmětů zajištění 

 

– současná defaultní pravidla  

– pro účely rozhodování 

– pro účely úročení 

 

– dopady na hlasovací práva zajištěných věřitelů 

 

– dopady na úrok placený podle § 171 IZ 

 

Zajištěný dluh 
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• až do pořízení znaleckého posudku využít empiricky zjištěné průměrné výše uspokojení 

zajištěných věřitelů (Smrčka, Plaček, Schönfeld, Louda, 2016) 

 

• oceňovací metody – zavést nuancovanější přístup, např. dle čl. 13 návrhu směrnice o 

preventivních restrukturalizačních opatřeních (COM (2016) 723 final) z 22.11.2016 

 

• změna režimu kvazizajištění, zejm. výhrady vlastnictví a zajišťovacích převodů, z 

"formalistického" na "funkcionalistický“ 

 

• transakční daně jako náklady zpeněžení zajištěného majetku zúčtovatelné proti výtěžku 

vyplácenému zajištěnému věřiteli 

 

Zajištěný dluh – návrhy reformy 
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• věřitelský výbor - chybí povinnost informovat o okolnostech nasvědčujících konfliktu zájmů 

 

• insolvenční správci 

 

– chybí podrobnější specifikace okolností, o kterých musí správce informovat 

 

– chybí soudcovská i regulatorní reakce na porušování informačních povinností 

 

– potřeba částečné revize judikatorních závěrů Nejvyššího soudu ve věci ECM China 

Investments  

 

Konflikty zájmů 
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• Dlužníci - chybí pravidla o nákladech insolvenčního řízení vynakládaných dlužníkem s 

dispozičními oprávněními 

 

• tyto náklady nejsou  

– transparentní 

– pod kontrolou pokud jde o jejich výši a důvodnost  

– návrh reformy - režim, kdy dlužníkovy náklady na vedení insolvenčního řízení budou 

schvalovány insolvenčním správcem [po vyjádření věřitelského výboru] 

 

• Dlužníci - zjišťování majetku majetkové podstaty – nedostatečné informační povinnosti 

bývalých členů statutárních orgánů, bývalých a současných společníků a bývalých a 

současných zaměstnanců 

Konflikty zájmů 
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• "prodejní plány" mohou být navrženy a realizovány dlužníkem s dispozičními oprávněními, 

i když ten nemá v místních podmínkách koncentrovaného vlastnictví akcií žádnou motivaci 

k provedení prodeje legitimním způsobem 

 

• návrh reformy - znovu zvážit, zda by plány, které vyústí ve změnu kontroly, neměl 

sestavovat a realizovat insolvenční správce 

 

Reorganizace 
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Dotazy? 

 

Děkuji za pozornost. 

 

tomas.richter@cliffordchance.com 
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